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DEELGEBIED 2: Middendeel: entree Tholen
Dit plandeel vormt een belangrijke schakel in het geheel. De kruising van de Molenvlietsedijk/Nieuwlandseweg met de
Nieuwe Postweg vormt de toekomstige westelijke entree van de stad Tholen. Deze entree krijgt een landschappelijk
karakter met bomenrijen, open ruimte, waterpartijen, etc.
onder bomen openhouden
ivm zicht op polder

Ten noorden van de Nieuwe Postweg vormen de driehoekige waterpartijen binnen de ontsluiting een eyecatcher. Het
water is daarbij vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt ingedeeld in compartimenten met wisselende
waterdieptes. De richting van de kleine gronddammetjes tussen de waterpartijen is afgeleid van de vroegere
verkavelingsrichting waarmee ook iets van de historie van het gebied zichtbaar wordt. Voor de inrichting van dit gebied
dient het nabijgelegen 'paddenpoelengebied' aan de Akkerweg als referentie. Naast de landschappelijke en visuele
waarde heeft de inrichting van de driehoeken ook een ecologische meerwaarde onder andere als leef- en
voortplantingsgebied voor amfibieën waaronder de rugstreeppad. Ook voor diverse vogelsoorten waaronder plevieren,
kleine zoogdieren, insecten etc. is dit gebied interessant.
Er wordt gewerkt met compartimenten waarbij per deel ook wisselende waterdieptes gehanteerd worden. Er zijn delen
die altijd water bevatten en delen die in droge perioden droogvallen. Taluds worden flauw uitgevoerd met taluds
flauwer dan 1:5 (1:10 is optimum). In de ondiepe delen zal zich oever/rietvegetatie ontwikkelen. Net als bij het
compensatiegebied aan de Akkerweg, zijn ook hier overwinteringsplaatsen nodig. Die kunnen op dezelfde wijze
uitgevoerd worden: een hoop met puin, boomstronken en vergraafbaar zand. Middels ecologische onderdoorgangen/
faunapassages kan het gebied verbonden worden met (natuur)gebieden in de omgeving zodat een uitgebreid
ecologisch netwerk ontstaat. Om de waterbergingsgebieden te verbinden met het compensatiegebied aan de
Akkerweg, zou de berm van het tussenliggende deel van de Akkerweg in ecologisch beheer kunnen worden genomen,
bestaande uit 2 x per jaar maaien en afvoeren.
Als gevolg van de nieuwe aansluiting vervalt een deel van het dijkje met eikenbomen ten noorden van de Nieuwe
Postweg. Ter compensatie van deze beplanting, doorzetting van de ecologische en landschappelijke structuur en
aanvullende inpassing van Welgelegen (met in het oog springend DSV) wordt de meerrijigge bomenbeplanting
doorgezet ten noorden van de rechtse waterplas. De boombeplanting wordt hier geleidelijk aan meer divers met naast
eiken ook andere, in grootte vergelijkbare boomsoorten. Onder deze bomenrijen wordt pluksgewijs struweelbeplanting
aangebracht. Zo ontstaat een groen decor wat Welgelegen/DSV afschermt en de aandacht richt op het waterrijke
gebied op de voorgrond. Ecologisch ontstaat een waardevolle gradiënt van hogere boombeplanting via struweel,
kruidenrijke zoom naar oever- en watervegetaties.
De westelijke waterpartij is opener naar de omgeving toe. Hier wordt op de overgang naar het landschap een grondwal
aangebracht die dienst doet als geluidwering. Enkele struweel toeven en knotwilgen vormen de enige begroeiing. Dit
opener karakter voorkomt dat het contact met het landschap verloren gaat. Bovendien zouden hogere bomen aan deze
zijde teveel bladval in de waterpartijen veroorzaken met negatieve neveneffecten van dien (eutrofiering water).
3 bomenrijen als groene buffer bedrijventerrein:
*
Quercus robur - eik
*
Populus nigra - zwarte populier
*
Ulmus laevis - steeliep
*
Fraxinus excelcior cv - es
pluksgewijs struweel in ondergroei

rietmoeras
zeer flauwe overgang water-land

Het eerste deel van de entreeweg naar de stad, zowel ten noorden als ten zuiden van de kruising Nieuwe Postweg
wordt uitgevoerd met bloesembomen en kruidenrijke bermen als een groen en bloemrijk welkomstobject bij de
nieuwe ontsluiting van Tholen.
Geluidswerende voorzieningen worden zo groen en landschappelijk mogelijk uitgevoerd. Voor een uitvoering als
grondwal (landschappelijke voorkeur) is geen ruimte in het profiel. Om toch een groen karakter te verkrijgen wordt
gebruik gemaakt van begroeide geluidsschermen. De wintergroene klimmers geven jaarrond een groen beeld. Ter
plaatse van de stadsentree kunnen ook bloemrijke soorten als accent worden toegevoegd.

locatie duikerverbinding
icm ecologische onderdoorgang/
amphibieentunnel

overgangszone/gradient:
bomen-struweel-zomvegetatiekruidenrijk grasland-oever/rietvegetatie-water

bestaande inpassingszone bedrijven:
grondwal/dijkje met bomen en bosplantsoen

steiler talud noordzijde: 1:2

grondwal met enkele (doorn)struwelen:
meidoorn, sleedoorn, wegedoorn,
Gelderse roos, hondsroos, kornoelje

berm tussenliggend deel Akkerweg

waterpartijen:
eigen waterpeil

ecologisch beheer:
2 x per jaar maaien en afvoeren.

en enkele verspreide knotwilgen

primaire waterloop
(polderpeil)

flauw talud zuidzijde: 1:5
inleidende bomenrijen
bloesembomen
Prunus avium
'Landscape Bloom'

inrichting binnen ontsluitingslussen:
·
waterrijk karakter
·
historisch verkavelingspatroon komt terug in richting waterlanden en dammetjes
·
inrichting als bij de 'paddenpoelen' Akkerweg
·
afwisselend water en smalle dammen, compartimenten met wisselende waterdiepten
·
leefgebied rugstreeppad en andere amfibiesoorten, vogelsoorten (oa plevieren) en kleine zoogdieren
·
Taluds flauw uitvoeren met taluds flauwer dan 1:5
·
Ontwikkeling oever/rietvegetatie (gefaseerd maaien, 1x/2jaar)
·
kruidachtige vegetaties 2x/jaar maaien en afvoeren

incl plaatsen paddenschermen
en overwinteringsplaatsen: een hoop met puin, boomstronken en vergraafbaar zand (2 hopen per waterpartij)
nader uit te werken

knotwilgenrij langs landbouwweg,
landschappelijke accentuering
en inpassing bedrijvigheid

doorzetten bomenstructuur
Quercus robur - eik,
hoe meer naar het westen
hoe meer menging met andere soorten:
*
Populus nigra - zwarte populier
*
Ulmus laevis - steeliep
*
Fraxinus excelcior cv - es

zeer flauw talud westzijde: 1:10

voorstel locatie duikerverbinding
icm ecologische onderdoorgang/
amphibieentunnel

sloot niet doorzetten (of evt smalle greppel)
bomenstructuur door te zetten
cruciaal stuk in landsch. inpassing bedrijven
missing link in bomenstructuur

bestaande eiken (provincie) deels vervallen
uitvoeren verplantingsonderzoek

geluidsschermen (bv Greenwall-classic, 80cm)
begroeid met wintergroene klimmers (oa klimop)

inleidende bomenrijen
bloesembomen
Prunus avium 'Landscape Bloom'

bomen (iep) handhaven
indien mogelijk

geluidsschermen
begroeid met wintergroene klimmer
(oa klimop)
ter plaatse van entree Tholen:
toevoegen bloeiende klimmers

struweelbeplanting/
vogelbosje

knotwilgenrij

boomgroep
bloesembomen

bomenrij door laten lopen,
markeert historische
ligging dijkstructuur

accentbeplanting entree Tholen
bijzondere inrichting
inspiraties: kunstwerk,
getijdewatermolen,
dijk, grassen, landschappelijk
(adoptieproject - ontwerpwedstrijd)

inrichting afstemmen
op def ontwerp ontsluiting wijk
ideeen:
*
waterberging met natuurlijke oevers/geleidelijke overgangen
*
leefgebied rugstreeppad, kleine plevier
*
doortrekken wandelverbinding
*
landschappelijke bomen
nader onderzoek:
mogelijke locatie
amfibieeentunnel

nieuwe bomenrij
Tilia europaea 'Pallida' - Linde
variant: oostzijde
andere landschappelijke boomsoort
met gelijke grootte en kroonvorm
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